Protestantse Gemeente Hazerswoude

GEMEENTEBRIEF

27 mei 2018
Volgnummer 1326

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 27 mei 2018,
Goedemorgen allemaal. We heten u/jullie allemaal van
harte welkom in deze overstapdienst.
Vandaag is ds. Carla Melgers onze voorganger. We worden
begeleidt door Jos Qualm begeleidt op het orgel, piano Heleen
Polderman en drum Theo Schipper. Koster is Wim Rademaker en
Marleen Gräper verzorgt de oppasdienst.
Vanmorgen nemen drie kinderen die in groep 8 van de
basisschool zitten: Noor Knibbe, Lily Hoogendoorn en Leandro
van Zanten, afscheid van de kindernevendienst. Over een paar
maanden verlaten ze de basisschool.
Vol vertrouwen en met heel veel zin (zo heb ik van hen gehoord)
gaan ze de toekomst tegemoet. In deze dienst vieren we met
Leandro, Noor, Lily en hun ouders deze nieuwe start in hun
leven.
Collecten 27 mei
1e inzameling van uw gaven is voor Plaatselijk missionair werk
De vakantie Bijbel week, de paasbroodjes actie, een kraam op de
jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie en nog veel meer.
Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te
maken en te houden?
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Peuter- en kleuterdienst: Zo dapper als David
Kom jij ook? Komt u ook?
Vanmiddag is er een peuter- en kleuterdienst van
16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders,
broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die
zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan luisteren
naar het verhaal van David en Goliath, zingen liedjes, maken
muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook?
En neem je een muziekinstrument en kussen mee?
Het lijkt ons leuk om jou/u vanmiddag te zien!

Orde van dienst
Zondag 27 mei; “Trinitatis’’.

































Lied voor de dienst: Morning has broken
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 121: 1 en 4
Votum en groet
Klein Gloria
Gedicht door Leo en Sharitsa
Noor, Lily en Leandro ontsteken hun
doopkaars aan de Paaskaars
We zingen
lied 216: 3
Kyriegebed door Leandro
Glorialied
''Dit is de dag''
We zingen ‘de Tien Woorden’
(melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons
verwacht...)
Onderweg
We zingen: ‘Losgelaten om te leven!’
(begeleid door Heleen en Theo)
(tekst: Janneke Nijboer, melodie gezang
459 oude liedboek: ‘Door de nacht van
strijd en zorgen…’ )
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
We zingen: ELB 262 (2x)
Kinderen van groep 1 tot 5 gaan naar de
nevendienst
Bijbellezing Psalm 121 (door Lily en
Noor)
We zingen
Lied 416
Bijbellezing: Johannes 8: 12 (door
Leandro)
We zingen
Lied 806 (ELB 477)
Preekje
We zingen: “GA MAAR OP WEG”
(begeleid door Heleen en Theo)
Kinderen komen terug uit de nevendienst
We luisteren naar ‘’Alles wat je droomt’’
Afscheid van de kindernevendienst van
Noor, Lily en Leandro:
Ouders brengen wensen over aan hun
kinderen
De kinderen krijgen cadeau’ s
De kinderen worden gezegend
We zingen staande “God heeft Zijn naam
verbonden met jouw naam” (Melodie
Gez. 173); tekst Alfred Bronswijk
We gaan bidden
Onze Vader (zingen)
Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
Inzameling van de gaven
Slotlied:
Lied 423: 1 en 2 (begeleid
door Heleen en Theo)
Uitzending en zegen

Bloemengroet
De bloemen gaan met de hartelijke felicitaties van ons allen naar, ds. Carla Melgers.
Zij heeft de opleiding, geestelijke verzorging, met succes afgerond.

Uit de gemeente
Een mooi bericht van Mieke van den Bosch. Voor velen van ons een oude bekende. Ze komt weer wonen
in Hazerswoude en heeft aangegeven graag lid te worden van onze gemeente.
We heten haar natuurlijk van harte welkom en wensen haar een mooie en fijne tijd toe in ons midden. We
hopen dat ze zich gauw thuis zal voelen bij ons.

Volgende week zondag 3 juni 2018, 9.30 uur
gaat voor ds. P. Plasmeijer uit Zegveld. Jos Qualm is dan de organist en Aad van Zanten is koster.
Suzanne van der Haven heeft oppasdienst. De collecten zijn voor Kerk in Actie/Werelddiaconaat.

College van Kerkrentmeesters. Jaarrekening 2017 en Begroting 2018.
Op de steen in de hal liggen enkele exemplaren van bovengenoemde stukken.
U kunt ze ook bij de penningmeester digitaal opvragen, hetgeen de voorkeur heeft.
Gelegenheid tot stellen van vragen of het maken van opmerkingen naar aanleiding van deze jaarstukken
gelieve contact op te nemen met Dick Zaal, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters en wel
voor dinsdag 5 juni 2018.
Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl
Met vriendelijke groeten,
Dick Zaal, penningmeester College van Kerkrentmeesters.

SamenLoop voor Hoop
Het is zo ver! Vandaag (en gisteren) wordt er gewandeld voor SamenLoop voor
Hoop in Alphen aan de Rijn.
Er is ook volop gekrast in de (s)Teun boekjes. Tot nu toe heeft de Diaconie € 875
ontvangen voor Samenloop voor Hoop. Dit zijn zowel giften als de opbrengst van
de, tot nu toe, gekraste varkentjes. Die duizend euro gaan we vast halen!
Een aantal gemeenteleden heeft een krasboekje meegenomen maar nog niet ingeleverd. Wilt u dit zo snel
mogelijk doen?
U kunt het bedrag inleveren bij één van de diakenen of overmaken op rekening van de diaconie
NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente onder vermelding van SamenLoop.
We kunnen dit dan aan het actiegeld voor KWF kankerbestrijding toevoegen.

Beachvolleybal
Een hapje, een drankje en een potje volleybal!
Zaterdag 30 juni wordt de tuin van jongeren centrum de Jol omgetoverd tot een echt
beachvolleybal veld! Tijdens deze zomer avond genieten we van een hapje (van de
BBQ) en drankje met alle jongeren uit de gemeente.
Wil je meer actie? Dan kun je deel nemen aan het beachvolleybal toernooi later op de
avond! Aanmelden is niet verplicht en de entree is gratis!
Weet je zeker dat je komt? App even naar: 0651481134
Locatie: Jongeren centrum de Jol
Raadhuisplein 8 2391BB
Tijd:
inloop vanaf 19.15 uur
Leeftijd: 18 t/m 25 jaar
Handig om mee te nemen:
Sportkleding. / Handdoek.
Bij slecht weer wijken wij uit naar de Landvliethal

Examens
Graag willen wij, de wijkouderlingen en predikant, van u vernemen of uw zoon of dochter dit jaar
eindexamen doet en wat de uitslag hiervan is.
Door een email naar predikant@pghkorenaar.nl te sturen houdt u ons op de hoogte!
Hartelijk dank alvast, en voor de kandidaten: sterkte met de studie!

